
 

Per 1 januari 2021 zoeken wij voor de Wilhelminaschool in Woerden een 
 

Intern Begeleider (17 uur) 
 
Wij zijn op zoek naar een intern begeleider die graag wil werken aan de 
ondersteuning en begeleiding van het team en onze leerlingen. Wij hechten veel 
belang aan het monitoren van de kwaliteit van ons onderwijs en  waar nodig de 
verbetering daar van. 
Je denkt vanuit je expertise beleidsmatig en organisatorisch mee met het 
managementteam en weet de vertaalslag te maken naar ondersteunings- en 
leervragen van leerlingen en leerkrachten. 
 
Wij zoeken een intern begeleider die:  

 Een opleiding tot intern begeleider heeft gevolgd of bereid is deze te 
volgen. 

 Over sterke communicatieve vaardigheden beschikt. 

 Daadkrachtig en een teamspeler is. 

 Kennis heeft van actuele ontwikkelings- en leerstoornissen. 

 Kennis heeft van HGW, OWG en het werken met 
ontwikkelingsperspectieven. 

 
Wij bieden:  

 Een school met een enthousiast team.  

 Een school waar goed onderwijs gegeven wordt. 

 Een team dat zich verder wil ontwikkelen. 

 Een school waar het werk van de IB-er in toenemende mate een 
belangrijke rol vervult in de dagelijkse schoolpraktijk.   

 
Interesse? Neem voor meer informatie contact op met Kees Bruggeman 
directeur a.i.  
Als deze functie je aanspreekt dan zien we graag je sollicitatiebrief en CV 
tegemoet voor 1 november 2020. 
 
Stuur je reactie naar Kees Bruggeman, kees.bruggeman@spco.nl 
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De Wilhelminaschool is een  
moderne christelijke school waar 
het plezierig leren en werken is. 
Kinderen voelen zich bij ons veilig 
en komen tot optimale prestaties 
in een gezellige en gestructureerde 
omgeving. Door onze 
kleinschaligheid garanderen wij  
aandacht voor ieder kind. 
 
Het schoolgebouw wordt 
vernieuwd. Een nieuwe school is 
naar wij hopen gereed in 2022. 
 
Naast onderwijs op niveau hebben 
wij een uitstekende leerlingenzorg 
voor zowel kinderen die wat extra 
ondersteuning kunnen gebruiken als 
voor kinderen die extra uitdaging 
nodig hebben.  
 
www.wilhelminawoerden.nl 

 
 

De Wilhelminaschool behoort tot 

de SPCO Groene Hart. De SPCO 

heeft scholen in Harmelen, 

Linschoten, Lopik, Montfoort, 

Nieuwerbrug, Woerdense Verlaat 

en Woerden. 

 

 

www.spco.nl 


